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ایران بزرگ ترین تولیدکننده انار در جهان محسوب. کشاورزان سرزمین ما ساالنه بیش از 1 میلیون تن انار را تولید
کرده و بخش عمده ای از آن را صادر می کنند. ایران بهترین نوع انار را در اختیار داشته و ازنظر کیفیت هم در رتبه
اول جهانی قرار دارد. با این حجم تولید و پتانسیل باال نیاز به مکانیزه کردن در فرایند بسته بندی و آب گیری انار

کامالً احساس می شود.

بخش قابل توجهی از این میوه پا�زی به آب انار تبدیل شده و به فروش می رسد. دستگاه آبگیر انار بهفر ماشین
متخصص در آبگیری این میوه ارزشمند بوده و انواع انار ترش و شیرین را با سرعت باال آبگیری می کند. در این

مطلب دستگاه آبگیری انار را با توضیحات کامل و قیمت خرید معرفی خواهیم کرد…

توجیه اقتصادي در خرید دستگاه آبگیري
انار

با توجه به حجم تولید باال استفاده از دستگاه آبگیر انار نه تنها توجیه اقتصادی دارد، بلکه جزو ملزومات هم
محسوب می شود. آب انار سوددهی بسیار باالیی داشته و محبوبیت قابل توجهی هم دارد. افزایش سرعت در
فرایند آبگیری انار، در حفظ کیفیت محصول هم تأثیر بسیار مثبتی دارد. دالیل باال صرف هزینه برای خرید این

دستگاه را کامالً توجیه می کند.
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دستگاه آبگیري انار و ایستگاه تصفیه
خون

اگر در سطح شهر چرخی زده باشید با فروشگاه های عرضه کننده آب انار و مواجه می شوید که به ایستگاه تصفیه
خون هم مشهور هستند. این مثال نشان دهنده استفاده از دستگاه آبگیر انار در این نوع مغازه ها و مشاغل
خانگی است. انار یک میوه سردسیری بوده و چهارفصل نیست. اما در فصول گرم سال و به شکل سردخانه ای

هم یافت می شود.

درنتیجه در 4 فصل سال هم می توان بر روی این گونه مشاغل حساب کرد. از طرفی این دستگاه قابلیت در تغ�ر
کاربری دارد. به زبان ساده می توان از دستگاه آبگیر انار برای آبگیری غوره و یا گوجه هم استفاده کرد. یکی دیگر
از مزایای این دستگاه استفاده از برق تک فاز است. همین قابلیت انعطاف پذیری آن را افزایش می دهد. این

دستگاه در هر فضای غیر صنعتی (مغازه، کارگاه، منزل مسکونی) به راحتی قابل راه اندازی است.
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خرید اینترنتی و قیمت خرید دستگاه
آبگیري انار

برای دریافت اطالعات در مورد قیمت، مشخصات و خرید اینترنتی این دستگاه، می توانید به آدرس اینترنتی
صفحه محصول در زیر همین مطلب مراجعه کرده یا با شماره تلفن های پشتیبانی و مشاوره آنالین بهفر ماشین

البرز تماس بگیرید.

دستگاه آبگیر

مشاهده صفحه محصول

شماره تماس و
مشاوره رایگان

026-
34725221

09125883469

09360038633
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همچنین مطالعه کنید : انواع دستگاه بسته بندی ساشه/توضیحات و لینک
خرید

نقد و برسی فنی دستگاه آبگیر انار

1-نیروي الکتریکی:

این دستگاه از یک الکتروموتور 3 فاز یا تک فاز باقدرت 1.1 اسب بخار قدرت می گیرد.3 فاز یا تک فاز بودن
دستگاه بسته به نیاز مشتری سفارشی سازی می شود.

نکته: الکتروموتورهای 3 فاز عمر بیشتر و نمونه های تک فاز انعطاف پذیری باالتری دارند.

2-محور آبگیر:

الکتروموتور در زیر محور آبگیر قرارگرفته است. محور الکتروموتور و محور آبگیر هر دو مجهز به یک فولی هستند.
الکتروموتور توسط یک تسمه به محور آبگیر متصل می شود. این محور مجهز به دو پروانه است. انتهای این
پروانه  یک تسمه استیل قرار دارد که دانه های انار را به گردش درمیاورد. این گردش باعث برخورد دانه های

محصول به توری زیرین محور شده و آبگیری می شود.

3-خروجی آبگیر انار:

این دستگاه مجهز به دو خروجی است که به صورت خودکار از یکی تفاله انار و از دیگری آب انار خارج می شود.

دستگاه آبگیر انار بهفر ماشین البرز از استیل مرغوب ساخته شده و با
استانداردهای بهداشتی کامالً تطابق دارد.
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چرا بهفر ماشین کرج؟

1-مشاوره رایگان قبل از خرید

قبل از خرید به صورت حضوری یا تلفنی کلیه راهنمایی ها برای بهترین انتخاب به مشتریان عزیز ارائه می شود.

2-ساخت دستگاه

در مراحل ساخت متخصصان ما به صورت مستمر با مشتریان عزیز در تعامل بوده و بسته به نیاز مشتری دستگاه
موردنظر را کامالً سفارشی سازی می کنند.

3-آزمودن کیفیت

قبل از تحویل کلیه ماشین آالت آزمایش شده و تست کیفیت می شود.
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4-تحویل با نظارت مشتري

در انتهای کار ماشین آالت بااحتیاط، همراه با نظارت خریدار بارگیری شده و برای تحویل به محل موردنظر
فرستاده می شود.

4-نصب و راه اندازي خط تولید

گروه فنی بهفر ماشین به محل موردنظر اعزام شده و با دقت دستگاه یا خط تولید را مونتاژ و راه اندازی می کنند.
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5-خدمات پس از فروش

بهفر ماشین اطلس البرز 18 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش واقعی را به مشتریان عزیز ارائه
می دهد.

صفحات مرتبط:
خط بسته بندی میوه خشک

خط تولید پیاز داغ-خط فراوری و بسته بندی پیاز سرخ شده
تماس با ما

فاصله ما با شما یک کلیک
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بدون ديدگاه | مقاالت | 1ام بهمن, 1399 | By احسان کوثری

این مقاله را در بستر شبکه اجتماعی خود منتشر کنید!     

احسان کوثری

مدیر وبسایت

بیش از 7 سال است که کار سئو را به صورت حرفه ای دنبال کرده و نزدیک به 5 سال است که در زمینه تولید
محتوای اصولی و سئو شده فعالیت می کند. او در حال حاضر مدیر سایت مجموعه بهفر ماشین البرز است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

شما برای رای دادن باید وارد شوید

خط بسته بندی آجیل و خشکبار
خط بسته بندی ادویه جات

خط تولید سبزی سرخ شده
خط تولید سبزی خشک

خط تولید چیپس سیب زمینی
خط بسته بندی حبوبات

دستگاه بسته بندی
دستگاه خشک کن

دستگاه خشک کن میوه
دستگاه ساشه

دستگاه شستشو سبزی

دانلود کاتالوگ بهفر ماشیندانلود pdf مطلب
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